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A general stratigraphical column has been established for the Valley of Esrum in NE-Sealand. In the 
bottom of the valley a diamictite has been found, interpreted by the author as a till. The till and the 
overlaying Esrum sand are found to be of Weichselian age. 
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Som vist i fig. 1 strækker der sig i prækvartærets 
overflade en forkastningsbetinget »dal« fra Skå
ne via Øresund til NØ-Sjælland. Denne »dal« har 
dog ikke noget morfologisk udtryk, da den er 
opfyldt af kvartære aflejringer. Den danske del af 
denne dal vil her blive benævnt Esrumdalen, 
mens betegnelsen Alnarpsdalen forbeholdes dens 
skånske udstrækning. Esrumdalens eksistens blev 
erkendt tidligt i dette århundrede og forskellige 
opfattelser af dens dannelsesmåde og tidspunktet 
for dannelsen blev fremsat (Milthers 1935, Ro-
senkrantz 1937, Sorgenfrei 1945, Nordvand 
1975). Sorgenfrei (1945) undersøgte kalkunder
grundens hydrologiske forhold og sandsynlig
gjorde, at Esrumdalens afgrænsninger var for-
kastningsbetingede. Dette blev senere bekræftet 
af Nordvand undersøgelsen (Nordvand 1975), 
der viste, at dalens bund er bemærkelsesværdig 
jævn og beliggende i en kote af ca. -f- 60 m. 

Schuldt (1979), har beskæftiget sig med udar
bejdelsen af en hydrologisk model for Esrumda
lens grundvandsreservoir, og har i denne forbin
delse sammenstillet en stratigrafi for Esrumda
lens kvartære aflejringer. Det er denne stratigrafi 
og dens relationer til glacialstratigrafien i 
NØ-Sjælland, der skal behandles her. 

Generelle træk 
Prækvartærets overflade i og omkring Esrumda
len udgøres af Danienkalk, der er udviklet som 
en grålig kalksandskalk, som kan være stærkt 
hærdet. Enkelte steder i dalen træffes Palæocæn 
mergel og grønsandskalk over Danienkalken -
oftest inden for lokale depressioner i kalkover
fladen. 

I store dele af Esrumdalen indledes de kvar
tære aflejringer, af en morænelersagtig aflejring, 
der her vil blive benævnt Esrum diamiktiten, da 
dens oprindelse (?drop till eller basal till) er usik
ker. Derpå følger i hele dalens udstrækning en 
30-40 m mægtig sandserie, her kaldet Esrum 
sandet. Det kan i bunden være udviklet som en 
gruset eller grovsandet aflejring, men domineres 
opefter af velsorteret finsand. Over Esrum sandet 
træffes moræneler vekslende med lag af smelte-
vandssand og -ler. 

Glacialstratigrafien i og uden for Esrumdalen 
De dele af NØ-Sjællands kvartære lagserie, der 
kan observeres i dagblotninger, er tidligere be
skrevet af Rørdam (1893), Milthers (1935), An
dersen (1950), Berthelsen (1974), Sjørring 
(1974) og Rasmussen (1974). Især de nyere ar
bejder er af betydning ved opstillingen af Esrum
dalens stratigrafi. Sjørring (1974), der undersøgte 
klinterne ved Hundested, konstaterede tilstede
værelsen af 2 moræner adskilt af smeltevandsgrus 
og -sand. Den ældste moræne blev afsat af en is 
fra nord og er deformeret af istryk fra nord. Den 
øvre moræne henføres, på baggrund af deforma-
tionsstrukturerne i det underlejrende smelte-
vandssand samt den hyppige forekomst af rav-
pindelag, som er almindelige i smeltevandsaflej-
ringer under NØ-morænen, til NØ-isen. Sjørring 
(1974) påviser desuden, at det grundlag som An
dersen (1950) benyttede til at henføre den øvre 
moræne til et yngre baltisk fremstød, er util
strækkeligt. Der er i klinterne ved Hundested 
hverken spor efter et Gammelbaltisk eller et 
Ungbaltisk fremstød (fra Weichsel). 
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Fig. 1. Beliggenhed af Esrumdalen og Alnarpsdalen. Kurver 
angiver prækvartæroverfladen, kote meter. (Revideret efter 
Leander, 1971). 

Map showing the location of the Esrum and Alnarpsvalley. The 
contours indicate the surface of the pre-Quaternary in meters. 
(Revised after Leander, 1971). 

Berthelsen (1974,1978) har vist, at den 'nedre 
moræne' fra Hundested (Sjørring 1974) kan 
spores (som en 'norsk' moræne) på flere lokali
teter, idet den i mobiliseret form optræder som 
'blåt blokførende ler' på intrusivt leje - gen-
nemsættende de mægtige grus- og sandaflejrin
ger, som her overlejrer den ellers ikke blottede 
'norske moræne'. Forklaringen på at den 'norske 
moræne' blev mobiliseret og intruderede opefter 
skal givetvis søges i en forøgelse af porevands-
trykket forårsaget af senere isfremstøds belast-

ningstryk. Det kan ikke uden videre bestemmes, 
om dette skete i forbindelse med NØ-isens eller 
den Ungbaltiske is' fremstød. I Stenbjerghus 
grusgrav ved Tulstrup (Berthelsen 1974) er in-
trusionen dog åbenbart sket under den Ungbal
tiske is' overskridelse, da intrusionsbaneme er 
kontrolleret af istryksstrukturer dannet ved isbe-
vægelser fra sydøst. 

I en grusgrav øst for Borsholm har Berthelsen 
(1974:122) fundet yderligere tegn på, at den 
Ungbaltiske is har deformeret NØ-morænen. 
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Han tolker endvidere grus- og sandaflejringerne 
vest for Gribskov-strøget som et »glacialt-tekto-
nisk vindue« uderoderet af den Ungbaltiske is. 
Den markante blokbestrøning, der også findes 
her, anser Berthelsen (1974:123) for at repræ
sentere den Ungbaltiske moræne. 

Rasmussen (1974) har i Hindebjerg grusgrav 
fundet » en gennemgribende deformation fra 
sydøst« og tilføjer, at der tilsyneladende ligger en 
0.5 m stenet moræneformation diskordant på 
strukturerne. Muligvis kan denne moræneforma
tion anses for at repræsentere den Ungbaltiske 
moræne. 

Den ældste Weichsel aflejring, der er observe
ret i blotninger, er således den nedre moræne ved 
Hundested og det 'blå blokførende ler'. For at 
fuldende lagsøjlen nedadtil inden for Esrumdalen 
er man henvist til at benytte de eksisterende bo
reprofiler og boreprøver, der findes hos Dan
marks Geologiske Undersøgelse. Boringerne, der 
er udført i forbindelse med Nordvandsundersø-
gelsen (Nordvand 1975), har haft stor betydning 
for denne undersøgelse, da de mest er tørborin
ger, og da der foruden den sædvanlige prøveud
tagning for hver 1 m er udtaget en ca. 2 1 prøve, 
som er beskrevet af en geolog. 

Boreprofilerne viser, at der hyppigt forekom
mer en moræne, hvis undergrænse er beliggende 
omkring kote -r25 m. Den underlejres af en 
30-40 m mægtig finsandsserie, Esrum sandet. I 
flere boringer er denne moræne beskrevet som 
diluvialler, hvilket er forståeligt, da morænen er 
en olivengrå, fed, stenfattig og kalkholdig bjerg
art, der i håndstykke ofte ikke kan skelnes fra 
smeltevandsler. Prøver fra morænen (i tør til
stand) viser en slående lighed med den 'norske 
moræne', der in situ findes blottet ved Nakkeho
ved. Fra bl.a. boring DGU ark. nr. 187.1017, der 
er beliggende lidt nord for Esrum, er morænens 
indhold af foraminiferer undersøgt (se tabel 1), 
og prøven angiver en typisk Skærumhede-fauna 
— (zone IV i Skærumhede II boringen). Ved 
Nakkehoved, tæt ved daglokaliteten men over 
klinten, kan man i en boring finde samme sekvens 
i de samme niveauer som i kystprofilet: en øver
ste moræne der kan identificeres som NØ-moræ
nen, underliggende smeltevandssand og -grus og 
nederst den 'norske moræne', der kan følges ned 
til kote -^23 m. 

Sammenholdes ovenstående oplysninger med 
den 'norske morænes' øvrige forkomstmåde, sy

nes det sandsynligt, at den 'norske moræne', som 
et mere eller mindre sammenhængende dække, 
overlejrer Esrum sandet. Det er dog vist (Schuldt 
1979), at morænen visse steder ikke er tilstede, 
idet Esrum sandet omkring Villingerød står i di
rekte hydraulisk forbindelse med de stratigrafisk 
overliggende sand- og grusaflejringer, muligvis i 
form af et »vindue«. 

Esrum sandet er kalkfattigt, lyst gråt, svagt 
brunligt og velsorteret (Vd25/d75 = 1.4). Det 
består overvejende af kvarts (> 90%) med få 
mørke mineraler. Kornene varierer fra skarp
kantede til helt afrundede, hvor kantede og delvis 
afrundede former er hyppigst, ofte med dominans 
af delvis afrundede. Bortset fra en enkelt prøve 
(taget umiddelbart over den underlejrende dia-
miktit), er der ikke i nogen af de undersøgte 
sandprøver fundet spor af foraminiferer eller 
skaller/skalrester. Alt i alt er det overvejende 
sandsynligt, at Esrum sandet er en ferskvandsaf-
lejring. 

Underlejrende Esrum sandet findes i flere bo
ringer en lys grå til svag olivengrå, fed, stenfattig 
og kalkholdig diamiktit (Esrum diamiktiten), der 
af nærværende forfatter tolkes som en moræne. 
Visse steder mangler den, og Esrum sandet er her 
i direkte kontakt med Danien kalken. Prøver af 
diamiktiten ligner i håndstykke prøver fra den 
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Fig. 2. Generel stratigrafisk lagsøjle for Esrumdalen. 

General stratigraphic column for the Esrum valley. 
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Tabel 1. Foraminifersammensætning i udtagne prøver (procenttal). 
Percentage distribution of foraminifera in selected samples. 

Unit studied Moræne over Esrum sand 
Till above the Esrum 

sand 

Diamiktit under Esrum sand 
Diamiktite below the 

Esrum sand 

Boring DGU ark.nr. 
Prøvedybde (m.u.t.) 

187.1017 
34m 

187.1014 
53m 

187.1017 
68m 

182.320 
72m 

Antal 126 23 145 28 

Elphidium excavatum 
f. clavata 
Cassidulina crassa 
Bulimina marginata 
Noneon labradoricum 
lslandietta norcrossi 
Ubestemte 
Protelphidium orbiculare 
Elphidium asklundi 
Elphidium albiumbilica-
tum 
Elphidium incertum 
Uvigerina peregrina 
Elphidium subarcticum 
Elphidium groenlandicum 
Bolvina c.f. robusta 
Hyelenia baltica 
Protelphidium anglicum 
Elphidium barlette 
Virgulina loeblichi 
Casidulina laevigata 

50 
25 
10 
4 
2 
1 
2 

1 
2 
1 
2 
1 
1 

65 
22 

4 

4 

4 

49 
22 
12 
4 
3 
3 
2 
2 

2 

43 
21 
4 
7 

7 

4 

4 

4 

4 
4 

'norske moræne' over Esrum sandet, men slem-
mefarven er tydeligt mere lys grå. Ud fra de nyere 
arbejder og nærværende undersøgelse kan en ge
nerel stratigrafisk lagsøjle for Esrumdalen op
stilles, fig. 2. 

Fra Esrum diamiktiten er der udvalgt nogle 
prøver, hvis indhold af foraminiferer er under
søgt. Resultatet fra 2 af disse prøver er vist i tabel 
1. De øvrige undersøgte prøvers indhold af 
kvartære foraminiferer var for ringe til at kunne 
anvendes. Prøvernes tørvægt varierede fra 80 g til 
170 g. 

Resultatet fra boring DGU ark. nr. 187.1017 
—68 m er vigtigt. Faunasammensætningen er så
dan, at der ud fra den nuværende viden kun kan 
være tale om en Skærumhede-fauna. Faunasam
mensætningen svarer til zone IV i Skærumhede II 
boringen, (Bahnson et. al. 1974). Konsekvensen 
af dette er, at Esrum sandet må være af Weichsel 
alder. Det kan muligvis forekomme problematisk 
at drage en konklusion på grundlag af én prøve, 
men i det foreliggende tilfælde er det fuldt til
strækkeligt (positiv evidens). 

Det følger af den nuværende viden, at Esrum 

diamiktiten kan tolkes som en moræne afsat af en 
is kommende fra en nordlig retning. 

På grund af Esrum diamiktitens makroskopi
ske lighed med den 'norske moræne', er det nær
liggende (men ikke bevist) at antage, at Esrum 
diamiktiten er afsat af isfremstød med omtrent 
samme retning som det, der afsatte 'den norske 
moræne'. 

Konklusion 
Det er sandsynliggjort, at den ældste moræne/ 
diamiktit er af Weichsel alder, samt at Esrum 
sandet er en Weichsel aflejring. 

En forudsætning for Esrum sandets aflejring er, 
at havniveauet på det tidspunkt har været be
tragteligt under det nuværende, antagelig i stør
relsesordenen 50—70 m. Mere præcis angivelse er 
ikke mulig, da området kan have ligget højere/la
vere end nu, men da der relativt kort før aflejrin
gen af sandet har været et isfremstød, synes det 
mindre sandsynligt, at området har ligget meget 
højere end nu. For at sænke havniveauet i den 
nævnte størrelsesorden må der, samtidig med 
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Esrum sandets aflejring, have været en omfatten
de nedisning andetsteds. 

Nærværende undersøgelse tyder således på, at 
såvel Esrum diamiktiten (?morænen) som Esrum 
sandet er yngre end zone IV i Skærumhede II 
boringen (Bahnson et. al. 1974). Esrum sandet 
underlejres af en Weichsel moræne, og Esrum 
sandet skal placeres i en interstadial umiddelbart 
før fremrykningen af den is, der afsatte den 
'norske moræne', hvilket ikke er i modstrid med 
udførte svenske dateringer (Nilsson 1973, Miller 
1977). 

Det er tidligere sandsynliggjort (Schuldt 1979), 
at det i Alnarpsdalen forekommende Gråvie-
sand må anses for dynamisk ækvivalent med Es
rum sandet, og at disse aflejringer sandsynligvis 
repræsenterer en og samme lithostratigrafiske 
enhed. 
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